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Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 85/12, ki zajemajo: 
1. Omejitve gotovinskega poslovanja društev - DURS, 
2. Antidopinške informacije - SLOADO, 
3. Razpis za 4.krog DL z zračnim orožjem - Ormož, 
4. Rezultati tekmovanj (razpisi, razporedi) in njihova objava na spletu SZS, 
5. ISSF D trenerski seminar v Baru, Črna Gora, 
6. Biofeedback naprava, 
7. Center za medicino in šport - CMŠ, 
8. Koristno: ZDOS priročnik, 
9. Razno. 
 
Omejitve gotovinskega poslovanja društev - DURS 
Vsa strelska društva obveščamo, da so z dnem 27.12.2011 v veljavo stopile spremembe in 
dopolnitve Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. V spremenjenem pravilniku 
vas želimo opozoriti predvsem na postrožene omejitve gotovinskega poslovanja med 
pravnimi osebami do max. višine 50,00€. V pregled vam prav tako pošiljamo pomembne 
spremembe glede obveznosti plačil na TRR. Predlagamo vam, da se s predpisom skrbno 
seznanite, ocenite vpliv na trenutno prakso vašega poslovanja in jo zakonodaji primerno 
prilagodite. Sprememba predpisa je v javnost udarila kot strela iz jasnega in v nekaj dneh 
odprla številne dileme in vprašanja. Za lažjo interpretacijo pravilnika nas je, po dodatnih 
pojasnilih Dursa, naša računovodska služba opozorila na ključne elemente sprememb, ki jih z 
nekaj primeri iz naše športne strelske prakse delovanja povzemamo v nadaljevanju. 
Kratek povzetek ključnih sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku: 

Od 27. 12. 2011 spremembe glede obveznosti plačil na TRR 
Dne 27.12.2011 stopijo v veljavo spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, kjer so po 
novem urejene dodatne omejitve gotovinskega poslovanja. 

Po spremenjenem 23.a členu Pravilnika plačilo v gotovini prejemniku fizični osebi NI več mogoče za: 

� vse dohodke iz delovnega razmerja iz 37. čl. ZDoh-2 (npr. plača, regres, povračilo stroškov v zvezi z delom, itd). 
Plačilo v gotovini je mogoče opraviti le še za dohodke iz 8. točke drugega odstavka 37. čl. ZDoh-2 (pokojnine, 
nadomestila in druge dohodke iz naslova (obveznega, obveznega dodatnega in prostovoljnega dodatnega) 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja).  

� dividende in obresti, ki presegajo 50 evrov (doslej 125 evrov);  
� prejemke od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov ter izdelkov domače in umetne obrti, ki presegajo 50 evrov (doslej 

125 evrov; izpuščeni pa so dohodki iz naslova industrijskih in drugih odpadov);  

DURS poudarja, da tudi NISO VEČ MOGOČA plačila v gotovini za dobavljeno blago in opravljene storitve med 
poslovnimi subjekti, če plačila presegajo 50 evrov. Doslej so lahko poslovni subjekti med seboj poslovali v gotovini, če 
plačilo ni preseglo 420 evrov. Sedaj se ta meja znižuje na 50 evrov. 



Vsa navedena izplačila morajo izplačevalci po novem prejemnikom nakazovati na TRR. Sprememba je namenjena večji 
učinkovitosti nadzora nad izplačevanjem plačil in prejemkov na transakcijske račune, še posebej pa osebnih prejemkov in s tem 
povezanimi davčnimi obveznostmi ter večji učinkovitosti davčne izvršbe na tako prejeta sredstva. 

DURS obvešča izplačevalce, da bodo v okviru davčnoinšpekcijskih nadzorov intenzivno preverjali, ali izplačevalci spoštujejo 
omenjene spremembe in zoper kršitelje dosledno izrekali globe. V kolikor zavezanec v nasprotju z zakonom ne nakazuje plačil in 
prejemkov na transakcijske račune prejemnikov, so določeni naslednji davčni prekrški: 

� Z globo od 800 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost,  

� z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba,  
� z globo od 3.200 do 30.000 eurov, se kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za 

srednjo ali veliko gospodarsko družbo.  

Poleg teh glob so predpisane tudi globe za odgovorne osebe, ki so določene v razponu od 400 do 4.000 evrov. 
 
Vir: DURS 

Praktični primeri: 
Društvo želi poravnati prijavnino za določeno strelsko tekmovanje, če prijavnina presega 
50,00€ jo mora društvo poravnati preko TRR nakazila, drugače je v prekršku. 
Društvo želi poravnati potne stroške prevoza na tekmovanje, izplačilo se lahko izvrši fizični 
osebi samo z nakazilom na njen TRR, dvig denarja za takšne in podobne stroške iz različnih 
podlag ter s tem povezano blagajniško poslovanje predstavlja prekršek. 
Tajnik strelskega društva kupi znamke, v gotovini lahko plača znamke in prejme račun samo 
do višine 50,00€. V primeru, da za tak nakup znamk posameznik založi svoj denar, je 
refundacija takšnega stroška dopustna samo preko TRR nakazila na njegov račun. 
 
Na podlagi predstavljenih primerov verjamemo, da ste si vsaj približno ustvarili sliko o 
učinkovanju sprememb pravilnika ter da boste temu področju resnično posvetili zadostno 
pozornost ter v izogib vsakršnim težavam delovali v skladu z veljavno zakonodajo. Pazi, 
spremembe vplivajo že od 27.12.2011 naprej, kar pomeni, da smo tem spremembam 
nemudoma prav vsi podvrženi, še posebej pozorni pa bodite v primeru vaših prvih strelskih 
aktivnosti v letu, na tekmovanjih MT Trzin in MT Ruše. V prekršku je tisti, ki plača z 
gotovino in ne tisti, ki jo sprejme. Temu primerno opozarjamo društva na pripravo razpisov, z 
obvezno navedbo številke transakcijskega računa, kamor se lahko izvrši poravnava prijavnine. 
 
Vsem društvom pa najbolj priporočamo uporabo elektronskega bančništva! 
 
Antidopinške informacije - SLOADO 
Običajno smo vas v začetku koledarskega leta opozarjali na novosti liste prepovedanih 
substanc v športu, tokrat pa vam pošiljamo povezavo do nove antidopinške spletne strani 
slovenskega športa www.sloado.si , ki vsebuje vse aktualnosti iz tega področja. Protidopinško 
gibanje se v Sloveniji v zadnjem obdobju krepi, obširnejši pa bo tudi nacionalni program na 
področju testiranja v letu 2012, ki zajema tako državne kot tudi mednarodne prireditve. Kaj 
pomeni kratica SLOADO? Kratica pomeni Slovensko protidopinško organizacijo. Trenutno 
SLOADO predstavlja blagovno znamko protidopinškega delovanja Oddelka za boj proti 
dopingu pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, v prihodnje 
pa naj bi ime SLOADO nosila novoustanovljena neodvisna protidopinška organizacija. 
Prosimo vas, da z novostmi seznanite vaše športnike, njihove spremljevalce, trenerje in starše 
ter se držite znanega Asics načela: Zdrav duh v zdravem telesu. 
 
 



Razpis za 4.krog DL z zračnim orožjem - Ormož 
V prilogi vam pošiljamo razpis za 4. turnir DL z zračnim orožjem. 
 
Rezultati tekmovanj (razpisi, razporedi) in njihova objava na spletu SZS 
V prilogi vam pošiljamo povzetek navodil vezanih na delovanje prenovljene spletne strani 
zveze, ki se nanašajo predvsem na objavljanje razpisov, razporedov in rezultatov strelskih 
tekmovanj in vas prijazno naprošamo, da sledite navodilom in olajšate delo novemu 
spletnemu administratorju zveze, g. Petru Golobu. Za potrebe e-pošiljanja razpisov, 
razporedov in rezultatov in njihove objave na spletu pa smo za vas aktivirali tudi nov e-poštni 
naslov rezultati@strelstvo.si , na katerega vas prosimo da nam v bodoče posredujete ves 
takšen material. Zelo hvaležni bomo s strani vsake članice tudi za tekoče obveščanje o vseh 
novostih, ki zadevajo vaše društvo in za katere menite, da so primerne za splošno osveščanje 
strelske javnosti. Spletna stran SZS bo predvidoma začela delovati v roku 10 dni. 
 
ISSF D trenerski seminar v Baru, Črna Gora 
Obveščamo vas, da se bo zdaj že tradicionalni in mednarodno-regijski "ISSF D3" trenerski 
seminar, pod okriljem ISSF Trenerske akademije, znova odvijal v črnogorskem mestu Bar v 
terminu od 29.2. - 4.3.2012. Več podrobnosti, vključno z rokom prijave za vse zainteresirane 
trenerje in inštruktorje, vam bomo posredovali v kratkem. 
 
Biofeedback naprava 
Ker so številna društva pred časom intenzivno povpraševala po informacijah v zvezi z 
učinkovitimi načini za dober in zanimiv način psihološkega treninga, vam v prilogi pošiljamo 
brošuro o Biofeedback napravi, s katero boste dosegli vse to. Naprava je bila nedolgo tega 
predstavljena tudi na trenerskem licenčnem seminarju, zelo dobro pa se je prijela že v 
številnih društvih. 
 
Center za medicino in šport - CMŠ 
Za obvezne zdravniške preglede vaših kategoriziranih športnikov se tudi v letu 2012 ne 
pozabite obrniti na Zavod za varstvo pri delu (ZVD), s svojimi enotami v Celju, Ljubljani in 
Kopru. ZVD je v okviru celotne dejavnosti medicine dela, prometa in športa še posebej razvil 
področje zdravstvenega varstva športnikov in športne diagnostike ter ustanovil Center za 
medicino in šport - CMŠ, katerega namen je ponuditi športnikom, rekreativnim tekmovalcem 
in rekreativcem celovite storitve na področju zdravja, preventive, rehabilitacije in svetovanja 
na enem mestu in to na najvišjem strokovnem in kakovostnem nivoju. Več informacij poiščite 
na njihovih spletnih straneh, prilagamo pa tudi povezavo do novičke o sodelovanju z OKS-
ZŠZ. 
http://www.zvd.si/zvd/podrocja-dela/medicina-dela-prometa-in-sporta/ 
http://www.olympic.si/o-oks/novice/n/zavod-za-varstvo-pri-delu-je-zlati-strokovni-partner-
oks-866/ 
 
ZDOS priročnik 
V njem veliko koristnih informacij, v prilogi. 
 
Razno 
Po rešitvi tehničnih težav s telefonsko linijo naše pisarne na številki 01/ 427 1009, vas 
obveščamo da le ta znova nemoteno deluje. 
Do 8.1. 2012 pa nam lahko še vedno pošljete predloge, ki se nanašajo na osnutek 
spremenjenega pravilnika za "Strelca leta", ki smo vam ga poslali s predhodno številko 
Informacij SZS. 



Predstavitev strelstva na multimedijskem portalu RTV SLO: 
http://www.rtvslo.si/sport/strani/strelstvo/3889  
 
Naj vas v letu 2012 spremlja veliko svežine, zdravja in športnih uspehov! 
 
--  
Simeon Gönc 
 
Sekretar Strelske zveze Slovenije  
Dolenjska cesta 11 
1000 Ljubljana 
 
Priloge  
 
 



11-2           Zg. Kungota, 3.1.2012 
 
OBJAVA REZULTATOV NA INTERNETNI STRANI STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
Z letom 2012 prehajamo na nov način objave razpisov, mikročasovnice tekmovanja, objave biltenov 
tekmovanj in objave prispevkov, kateri so v koledarju Strelske zveze Slovenije. S tem, ko bodo te 
objave na internetni strani, bodo vsi tekmovalci in druge zainteresirane osebe seznanjeni sproti z 
dogajanji in več ne bo potrebno pošiljati elektronske pošte posameznikom in društvom, v kratkem 
času pa se bo lahko objava na internetni strani tudi štela za uradni razpis ali pa kot posredovanje 
biltena udeleženim strelskim društvom. 
 
Vse v tej zvezi se pošilja po e-mailu na naslov rezultati@strelstvo.si    
 
Organizatorji tekmovanj po koledarju SZS: 

- Pošljejo razpis tekmovanja v PDF obliki 
- Pošljejo mikročasovnico tekmovanja (lahko v excelu) 
- Po izvedenem tekmovanju za objavo članka na internetni strani pošljejo prispevek in po 

možnosti tudi kakšno fotografijo kot prilogo prispevka (prispevek v Wordu). 
- Pošljejo rezultate tekmovanja kot bilten v PDF obliki. 

 
OPOMBA: bilten tekmovanja je potrebno poslati v roku, kot ga zahtevajo pravilniki za izvedbo 
tekmovanja. Bilten mora biti v PDF obliki imeti prvo stran z navedbo tekmovanja, logotipom 
organizatorja in drugimi podatki. V biltenu se rojstni podatki ne objavijo, ker gre v objavo na 
svetovni splet. Stališče informacijskega pooblaščenca je, da za uporabnika ni pomembna 
letnica rojstva, je pa uvrščen v  svojo kategorijo iz katere je razvidna starost. 
Državna članska liga in mladinske lige z zračnim orožjem: v roku 3 ur rezultate poslati 
skrbniku spletne strani in predstavniku za stike z mediji v excel obliki, udeleženim in 
tekmovalni komisiji pa v roku 24 ur v obliki biltena. 
Ker je takšna formulacija pravilnika neprimerna in zahteva spremembo predlagamo, da 
organizator tekmovanja v excel obliki ( v programu za izvedbo tekmovanja)  pošlje rezultate 
le tekmovalni komisiji, katera mora razpolagati z osebnimi podatki tekmovalca. Za objavo na 
spletnih straneh in posredovanje udeleženim društvom pa je potrebno izdelati bilten.  
Pravilnik o organizaciji in izvedbi državnega prvenstva: Pošlje skrbniku internetne strani Bilten 
tekmovalnega dne v roku 6 ur po končanem tekmovanju.   
Državna liga trap: Bilten tekmovanja do ponedeljka do 9.ure skrbniku spletne strani, 
sodelujočim pa v tednu dni. 
Pravilnik tekmovanja za pokal SZS v trapu : Bilten po končanem tekmovanju. 
 
Ostala tekmovanja v koledarju: po končanem tekmovanju Bilten v PDF obliki- 
 
Mednarodna tekmovanja z zračnim orožjem in puško šibrenico: Bilten v PDF obliki z vsemi 
podatki, katere zahtevajo pravila ISSF. 

 
Organizator tekmovanja si prvo stran biltena in potrebne zapise o članih organizacijskega odbora, žirij 
itd. pripravi že pred tekmovanjem in sama izdelava biltena kasneje ne zahteva kakšnega dodatnega 
časa, rezultati iz excel oblike pa se pri mlajših kategorijah za rojstne podatke samo skrijejo in 
spremenijo v PDF. S tem bodo rezultati tekmovanja imeli tudi nekakšno pravo obliko na podlagi 
katerih bodo društva lahko predstavljala svoje uspehe. Dosedanji rezultati objavljeni na internetu so 
celo brez datumov in se ne ve h kakšnem tekmovanju pripadajo. 
 
Mednarodna tekmovanja v tujini, katera so v koledarju SZS: 
Sekretar SZS posreduje skrbniku spletne strani razpis za izvedbo tekmovanja, katero dobi 
posredovano od tuje strelske zveze. 
Po izvedenem tekmovanju vodja reprezentance ali vodja ekipe pošlje skrbniku spletne strani po e-
mailu Bilten tekmovanja oz. Povezavo na internetno stran organizatorja, kjer so objavljeni podatki. Za 
objavo novičke na internetni strani pa sestavi članek in priloži fotografijo. 

 
Vaš spletni administrator SZS, Peter Golob 



 

 
 
Ljubljana, 30.11.2011 
�t. dokumenta : 315-1-16/11 
 
 
 
  
�������	
������
�����
�
�
�
�����	� 
������ ��� �������� ��� ���� ������ �������� ���� ������������ ��������� ���������� �����������
�������� ������ !!!����������� "� ����	� ���#����������	� ����������$��� �������� �����	� ����������
������������$����������������������������%��#�����
�
������
���������
�
���

�

�����	
�
���� � ������� ���� ��&����#���� �� ���������� ����� ������ �������	� �� ����������$����
��������� �� ���������	� ��������'� �����$*����� ��� ������%������	� �� ����������'� ��� �����'� ��������
�����������'� ������ ��� ���������	� �� ���	� ������ ������� ��	� �������� ���	� ���� ������� ������� ��
����������$�����������+�

Na na�i novi spletni strani boste lahko na�li informacije o tem, kako poteka kontrola dopinga 
(testiranje), kak�ni so nameni, cilji in zahteve programa nenapovedanih testiranj in katere 
snovi in postopki so v �portu prepovedani. Ob tem se boste seznanili tudi s pravili in 
kr�itvami protidopin�kih pravil, vplivom dopinga na zdravje ter si prebrali najnovej�e novice 
o boju proti dopingu doma in v svetu.  
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Oddelek za boj proti dopingu 

 
Oddelek za boj proti dopingu 

Celov�ka 25, 
1000  LJUBLJANA,  

 SLOVENIJA 
Tel..: +386 1 230 60 10 

Fax..: +386 1 230 60 11 
http://www.olympic.si 

antidoping@olympic.si 


